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1. Inleiding 

Onlangs is het RKC rapport 'transformatie in de decentralisatie jeugdzorg' 

verschenen. Het college reageert bij brief op het rapport van de rekenkamercommissie 

(RKC) over de transformatie in de decentralisatie van de jeugdzorg.  
  

2. Besluitpunten college 

 

1. Het college stelt de reactie op het rapport van de rekenkamercommissie 

'transformatie in de decentralisatie jeugdzorg' vast. 
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

3. Het besluit van het college wordt ter bespreking  aan de commissie Samenleving 

gestuurd. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met deze nota reageert het college op de conclusies en aanbevelingen van de RKC. 

  

4. Argumenten 

 

Het college reageert op de hoofdconclusies en aanbevelingen van de RKC 

De RKC constateert dat de decentralisatie van de jeugdzorg inhoudelijk voortvarend 

is opgepakt, de transitie vooruitstrevend is gebruikt als kapstok voor vernieuwing, dat 

de gemeente tijdig is gestart met de voorbereiding en dat de gemeenteraad actief is 

betrokken bij de besluitvorming. Ook door de VNG en het Rijk wordt Haarlem vaak 

genoemd als voorloper. Dit betekent echter niet dat er geen stappen meer moeten 

worden ondernomen om klaar te zijn voor 2015, en ook 2015 staat in het teken van 

blijven doorontwikkelen en blijven leren en op basis hiervan de koers durven 

bijsturen. Hierbij vormen de bevindingen van de RKC welkome input. Op de 

conclusies en aanbevelingen gaat het college in de bijgesloten reactie nader in. In het 

algemeen merkt het college  op dat het rapport van de RKC in mei is opgesteld en er 

inmiddels op de punten grote stappen gezet zijn. Zo wordt bijvoorbeeld volgens 

planning alle zorg voor jeugd op 31 oktober 2014 gecontracteerd, waarmee wordt 

voldaan aan de eis van het Rijk om voor 1 november 2014 te contracteren. 

 
5. Bijlagen 

1. Rapport van de rekenkamercommissie 'transformatie in de decentralisatie 

jeugdzorg' 

2. Schriftelijke reactie van het college op dit RKC rapport. 

3. Rapportage Evaluatie pilot CJG- coaches 
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